
Co-teaching vil sige et samarbejde, hvor to eller flere personer 

med hver sin faglighed deles om undervisningsopgaven i klasserum-

met. Som fagpersoner står man derfor sammen om at afklare den op-

gave, man skal løse, og man bidrager ligeligt og ligeværdigt i arbejdet 

med at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen. 

Med dette fyraftensarrangement ønsker KP Bornholm i samarbejde 

med Bornholms Lærerforening og BUPL Bornholm at sætte et væsent-

ligt spørgsmål på dagsordenen; samarbejdet om elevernes læring i un-

dervisningen - ikke mindst 

samarbejdet mellem lærere og 

pædagoger. 

Et andet centralt element ved 

co-teaching er, at man er sam-

men om at skabe en mere in-

kluderende almenundervisning, 

hvor færre udskilles til særlig 

specialundervisning, samtidig 

med at alle elever i klassen læ-

rer mere – uanset forudsætnin-

ger og behov. 

De involverede undervisere kan gennem co

-teaching udvikle sig som fagpersoner i en 

praksis, hvor man inspireres af hinanden og 

trækker på hinandens særlige faglighed, 

viden og kompetencer. 

Vi håber, at mange vil finde dette tema inte-

ressant, og derfor vil møde op: 

Torsdag den 26. septem-

ber 2019, kl. 17.00 til 

19.00 i Campusfællesska-

bet, Minervavej 1, Rønne. 

Tilmelding er nødvendig. Det skal ske ved at klikke her. 

Nærmere informationer om arrangementet - herunder lokale - kommer, 

når vi kender antallet at tilmeldte. 

Det er gratis at deltage. 

Co-teaching - samarbejde om undervisning 

KP Bornholm, Bornholms Lærerforening og BUPL Bornholm inviterer til fyraftensmøde med Andy Højholdt, forfatte-

ren til bogen ’Co-teaching - samarbejde om undervisning’. Andy vil sætte ord på begrebet co-teaching og give kon-

krete tilgange til co-teching som en del af en læringsorienteret, tværprofessionel praksis, hvis mål det er at skabe 

forudsætninger for en aktiv, eksperimenterende tilgang til undervisningen i fællesskab. 

Andy Højholdt er lektor ved Kø-

benhavns Professionshøjskole. 

Han har skrevet og bidraget til en 

række bøger og artikler om tvær-

professionelt samarbejde. 

mailto:agro@kp.dk?subject=Tilmelding%20til%20fyraftensmøde
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi1yL3h1ZjjAhXJs4sKHcuxCoQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ucviden.dk%2Fportal%2Fda%2Fpersons%2Fandy-hoejholdt(30f2c3ee-43b7-4c5f-8fa6-48537010604b).html&psig=AOvVaw10CFue9gYbsr

